
MOUSSERANDE 

CASTELLBLANC BRUT CAVA
Spanien/Katalonien. Macabeau, Xarel-lo, Parellada.
Torr, frisk och nyanserad med komplex frukt, smak av citron och 
päron med en lätt jäst karaktär.

BOLLA BLUE LABEL, PROSECCO 
Italien/Veneto. Glera
Doft av mogen frukt som röda äpplen, persika och päron. 
Smaken är frisk och fruktig med en generös fyllighet.

APERTIVO SPRITZ
Australien
Mousserande dryck med frisk, bittersöt smak av solmogna apelsiner.
Utmärkt till pasta, pizza ,oliver och charkuterier. 

KOENIG CRÉMANT
Frankrike/Alsace. Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Noir
Doft av uppfriskande citrus, aprikos och honung. 
Medelhög syra med en fin balans. Perfekt Aperitif!

THE TROUBLE WITH DREAMS
England/South Down. Chardonnay, Pinot Noir
Smaken domineras av söta gröna äpplen, mogen citron och en liten 
kryddig ton. Vinet har en frisk syra som ger en struktur och längd. 
Väldigt elegant!

CHAMPAGNE BARON-FUENTÉ
Frankrike/Champagne. Chardonnay, Pinot Meunier. 
Vinet har diskreta och eleganta toner av brioche och kanderande 
äpplen. Smaken är graciös med ett välbehagligt avslut.

CHAMPAGNE POL ROGER BRUT RESERVE
Frankrike, Champagne. Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay.
Nyanserad, fruktig, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen, 
nougat, ljust bröd, mineral och citron.

CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK BRUT RESERVE
Frankrike, Champagne. Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay.
Nyanserad, mycket frisk, något utvecklad smak av gula äpplen, rostad 
bröd, nougat och mandarin.

98,- / 480,-

98,- / 480,-

129,- / 630,-

130,- /glas 

1100,-

1100,-

1100,-

98,-



VITT VIN 

SCHLOSS SAARSTEIN
Tyskland/Mosel- 2019. Riesling
Lätt och klingande ren Riesling med frisk citrus och gröna äpplen som 
tydligaste karaktärsdrag.

EYMANN GRÖNNHEIMER
Tyskland/Pfalz – 2019 EKO. Riesling
Härligt intensiva och fruktiga toner av persika, citronverbena och 
honung. Fin minerlitet, balanserad syra men en lång finish.

EYMANN MINAGÉ Á TROIS TOREYE
Tyskland/Pfalz – 2018 EKO. Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris
Vinet är Bourgundiskt i stilen och i doften dominerar päron och 
stenfrukt. Den fräscha syran balanseras perfekt med den 
välintegrerade eken.

CALCADA
Portugal/VinhoVerde - 2018. Alvarinho
En nyanserad, fruktig, mycket frisk VinhoVerde med inslag av gula 
päron, nektarin, örter och limeskal.

KRASCHER
Österrike/Burgenland – 2018. Pinot Gris
Smaken är fyllig men med oväntad mycket syra för att vara Pinot Gris. 
Frukten går i smaken med små inslag av frisk tropisk frukt. Doften 
bjuder på gula äpplen och gröna päron, samt en viss mineralitet.

EDOUARD DELAUNAY SEPTEMBRE
Frankrike/Bourgogne – 2019. Chardonnay
Uttrycksfull doft av citron och apelsinblomma med touch av vit 
choklad. Frisk smak med toner av smält smör, hasselnötter och grillat 
citronskal. Underbar textur och lång längd

DROUHIN CHABLIS
Frankrike, Bourgogne – 2019 EKO. Chardonnay.
Smaken är elegant med citrus, mineral samt frisk syra som följer med 
ut i eftersmaken. Doften är rik med toner av gula äpplen, citron, 
grapefrukt samt fin nyanser av örter.

130,- / 510,-

130,- / 510,-

159,- / 630,-

130,- / 510;-

139;./550:-

159,-/630,-

159,-/630,-



VITT VIN 

JOÈL DELAUNAY
Frankrike/Loire - 2021. Sauvignon Blanc
Smakrik och relativt lättdrucken. Aromatisk och fruktig med klassiskt 
Sauvignon Blanctoner.

DOMAIN, BALLAND, SANCERRE
Frankrike/Sancerre – 2020. Sauvignon Blanc
Ljuvlig doft av kvitten och aprikos med florala toner som acacia
och härlig fransk brioche. Smaken är frisk med exotisk frukt
som vit persika och citrus, toner av mandlar, vanilj och mineral.

B. FOUQUET LE MARIGNY
Frankrike/Vouvray – 2020. Chenin Blanc
Härlig doft av päron, citron, gula plommon och även en viss blommighet. 
Syran är ordentlig frisk, men tonas ned av vinets textur som kommit av 
fatlagringen och vinets tid på jästfällningen. Stor smak av mogna citroner, 
päron, integrerande fattoner och en snygg mineralitet.

DEMARIE LANGHE DOC
Italien/Piemonte - 2020. Arnaise
Ett torrt vin med fin och behagligt harmonisk syra. Toner av frukt och 
blommor såsom persika och aprikos, vildblommor och kamomill. 
Medellång eftersmak med en hint av mandel och röda bär.

MENDEL
Argentina/Mendoza – 2019. Semillon
En frisk, elegant och djup doft av örter och citrus, men även av vita 
blommor och honung. Från doften kommer kokos och vanilj. 
Smaken är ren och frisk med en balanserad syra.
Vinet är elegant , djupt och smakrikt.

ROSÈVIN

CHATEAU SAINT – HILLARIE
Frankrike/Provance – 2020. Grenache Noir, Syrah, Cabarnet Sauvignon
Ett ljust, lättare rosévin med en riklig och fruktig doft av sommar. Smaken 
är helt torr med härlig syra och smak av röda bär och mineraler.

129,- / 495,-

159,- / 630,-

139,- / 550,-

130,- / 510;-

130,-/510,-

130,-/510,-



RÖTT VIN 

MASSOLINO BARBERA d´ALBA DOC
Italien/Piemonte – 2020. Barbera
Ett vin med intensiva och fruktiga toner som är karakteristiska för 
Barbera. Smaken är välbalanserad, rik med lång eftersmak.

ZENATO – VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE
Italien/Venetien– 2018. Corvina, Rondinella, Oseleta, Croatina
Här bjuds vi på solvarma körsbär och plommon i harmoni med toner 
av mörk choklad och fin kryddighet. Detta rika men mjuka vin med fin 
syra och bra struktur.

DEMARIE BARBARESCO DOCG
Italien/ Piemonte – 2017. Nebbiolo
En komplex, intensivt fruktig, mogen och kryddig doft. Fyllig och 
elegant smak med toner av viol, rosor och körsbär. I eftersmaken finns 
både vanilj, kanel och grön paprika.

BAROLO - TRE - UTIN
Italien/Piemonte - 2016. Nebbiolo
I både doft och smak finns röda bär, körsbär, mörka mogna plommon 
samt  en hint av tobak och cederträ. Vinet har kraftfulla tanniner, hög 
syra och en fantastisk hög koncentration.

SIERRA DE TOLOÑO
Spanien/Rioja– 2019. Tempranillo
Fin solmogen röd frukt med inslag av färska örter och lätt nötig ton 
från ekfaten. Färska noter i kombination med runda och söta tanniner.

FINCAS VALDEMAR CRIANZA
Spanien/Ribera del Duero– 2018. Tempranillo
Doften har intensiva toner av mörka körsbär och smaken är fruktigt 
mogen och intensiv med lite kryddiga toner. Vinet är smakfullt med 
lite inslag av ekfat och en lång eftersmak av mörka bär.

GRIFOLL DECLARA PREDICAT 
Spanien/Priorat– 2016. Grenache Noir, Carignan, Merlot
Aromer av mörk frukt, fikon och kanel tillsammans med jordnära 
mineralnoter. Silkeslen kropp med balanserad fruktighet och syra följt 
av en behaglig finish.

HESS SELECT
USA/Central Coast – 2019. Pinot Noir
Smaken är medelfyllig med inslag av solmogenfrukt såsom plommon, 
kryddnejlika och körsbär. Vinet har en lätt vaniljton från fatlagringen 
och en silkeslen tanninstrukur.

THREE FINGER JACK
USA/Inland Valleys Lodi – 2019. Zinfandel
Mycket fruktig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av björnbär, viol, 
katrinplommon, choklad, jordgubbar och vanilj.

149,- / 595,-

139,- / 550,-

895,-

149,-/595,-

795,-

895,-

159,-/630,-

139,-/550,-

159,-/630,-



RÖTT VIN 

LANDER JENKINS
USA/Kalifornien– 2019. Cabernet Sauvignon
Komplex doft av röd frukt, ekfaten ger fina toner av ciggarlåda, kola 
och vanilj. Medelfylligt med toner av plommon, choklad, tranbär och 
kryddig vanilj med en lång eftersmak.

AMADIEU DOMAINE GRAND ROMANE GIGONDAS
Frankrike/Rhõne – 2019. Grenache, Syrah, Mourvédre
Medelfylligt med en koncentrerad frukt som går åt röda och svarta 
vinbär, körsbär samt en elegant vaniljton, tillsammans med en bred 
kryddighet av timjan och rosmarin. Balanserade rostade fattoner.

AMADIEU CAIRANNE DOMAINE HAUTES CANCES
Frankrike/Rhõne – 2017. Grenache Noir, Syrah, Mourvédre, Cinsault
Ett stilfullt och smakfullt röttvin som bjuder på en röd frukt som går åt 
smultron tillsammans med en fin kryddighet. Tanninstrukturen är 
sammetslen och vinet lever längre i gommen och bjuder på ett fruktigt 
avslut.

DRIEFONTEIN
Sydafrika/Stellenbosch – 2015 EKO. Syrah
Vinet är fruktigt, fullt av mogna mörka bär och frukter som björnbär, 
mörka plommon och svarta vinbär med peppriga aromer och ett stänk 
av läder och choklad. Elegant med mjuka tanniner, balanserad syra 
och lång ihållande eftersmak.

ORG de RAC RESERVE
Sydafrika/Western Cape – 2016 EKO. Shiraz
Koncentrerad doft av mörka, söta bär kombinerat med toner av 
cigarrlåda, cederträ och vanilj. Intensiv smak av solmogna bär och 
mörk choklad. Tanninerna är sammetslena och en härlig toffeeton
visar sig i den trevliga avslutningen.

ORG de RAC RESERVE
Sydafrika/Western Cape – 2016 EKO. Cabernet Sauvignon
Nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av svarta vinbär, örter, 
körsbär, ceder, choklad, kryddor och mynta. 

SUMARIDGE ESTATES WINES
Sydafrika/Hemmel – En – Aarde Valley – 2017. Pinot Noir
Rik på smak av mörka körsbär, mogna hallon, svartpeppar och en hint 
av rökighet ger ett lyxigt vin med en silkeslen finish.

LOVE POULSARD
Frankrike/ Jura – 2018 EKO. Poulsard
Välbalanserat med en mjuk och samtidigt elegant smak av 
granatäpple, röda vinbär, tranbär och blodapelsin följt av en nätt ton 
av kalksten i avslutet som lyfter fram den doft och smak som Jura´s
viner är kända för. Serveras till fördel lite svalare.

795,-

139,- /550,-

139,-/550,-

795,-

695,-

139,-/550,-

159,- / 630,-

149,-/595,-
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